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Concurso para juiz federal substituto da 5ª Região: pouco mais de 
300 candidatos disputam cerca de 100 vagas  

Aviso das Turmas

Revista Eletrônica 
do TJSE 

Pleno do TRF5 aprova indicação do juiz 
federal Carlos Rebêlo Júnior para vaga 
de Francisco Barros Dias

de Junho18
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Pleno do Tribunal 
Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 

aprovou, ontem, por 
unanimidade, a indica-
ção do juiz federal Car-
los Rebêlo Júnior para 
promoção à vaga aberta 
com a aposentadoria, no 
dia 20/04, do desembar-
gador federal Francisco 
Barros Dias.  Rebêlo 
está atuando no TRF5 
como desembargador 
federal convocado. O 
nome do magistrado será enca-
minhado à Presidência da Repú-
blica. Titular da 5ª Vara Federal de 
Sergipe, Carlos Rebêlo Júnior é o 
segundo juiz federal mais antigo 
da 5ª Região. Porém, como o juiz 
federal mais antigo, Agapito Ma-
chado, titular da 21ª Vara Federal 
de Fortaleza, renunciou à vaga, a 
antiguidade passou para Carlos 
Rebêlo Júnior.
Perfil – Natural de Alenquer, Pará, 
o juiz federal Carlos Rebêlo Jú-

nior é bacharel em Direito pela 
Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE) e, em Filosofia, pela 

Universidade Católica de 
Pernambuco (Unicap). 
Mestre em Direito pela 
Universidade Federal do 
Ceará, e professor de Di-
reito Internacional Públi-
co da Universidade Fede-
ral de Sergipe (UFS). Foi 
procurador Autárquico da 
Sudene e juiz do Trabalho 
substituto em Macau-RN 
(1980-1981). Ingressou 
na Justiça Federal em 
Pernambuco, em feverei-
ro de 1988, sendo remo-

vido para a Seção Judiciária de 
Sergipe, em junho de 1988.

A segunda etapa do XIII Concur-
so Público para Provimento de 
Cargos de Juiz Federal Substituto 
da 5ª Região terá 311 candida-
tos, habilitados após o julgamen-
to dos recursos contra o gabarito 

oficial preliminar da prova objetiva 
seletiva. Eles serão submetidos a 
duas provas escritas: a primeira é 
constituída de uma dissertação e 
quatro questões; a segunda, que 
ocorrerá em dois dias sucessivos, 

consistirá na elaboração de duas 
sentenças, uma de natureza cível e 
outra criminal, sobre temas cons-
tantes do programa do concurso. 
A previsão é de que as provas 
ocorram nos dias 31/07, 1 e 2/08. 

Os candidatos concorrem a 
99 cargos. Quando o edital do 
Concurso foi lançado, em no-
vembro do ano passado, a 5ª 
Região necessitava de 85 no-
vos juízes federais substitutos.

Na próxima semana, as sessões de 
julgamento realizadas pelas Tur-
mas do TRF5 passarão por mu-
danças. A Primeira Turma, que se 
reúne ordinariamente às 9h, nas 
quintas-feiras, dará início à sessão 
do dia 25/06 às 10h.  A Terceira 
Turma, que também se reúne às 9h 

A Vice-Presidência do Tribunal 
de Justiça de Sergipe (TJSE) 
atualizará a Revista Eletrônica. 
Tendo como tema central Direi-
to Constitucional, o objetivo da 
Revista é levar para a sociedade 
jurídica sergipana e do Brasil a 
jurisprudência dos magistrados 
sergipanos de 1º e 2º graus, 
nos diversos litígios que são 
trazidos à sua apreciação, além 
de abrir espaço para divulgação 
de ideias no universo jurídico. 
Os trabalhos devem ser envia-
dos através do e-mail: divulg@
tjse.jus.br, até o dia 30/06. Mais 
informações no Portal da Vice-
-Presidência (http://www.tjse.
jus.br/vicepresidencia/), ou pelo 
telefone (79) 3226-3182. (Com 
informações da Ascom/TJSE).

das quintas-feiras, não realizará a 
sessão do dia 25/06. A Segunda e 
Quarta Turmas, que se reúnem às 
terças-feiras, não realizarão sessão 
no dia 23/06. A Quarta Turma in-
forma, ainda, sobre a antecipação 
da sessão do dia 30/06, das 14h 
para às 9h30.


